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Målsättningen med projektet var att det skulle utmynna i någon form av produkt 
som skulle fylla en funktion samtidigt som fokus skulle ligga på att skapa ett 
designvärde. Vi såg det som en utmaning att skapa ett koncept som attraherar 
kreativa och designintresserade människor. 
-
Resultatet blev inspirationskonceptet En ingivelse från Gud som riktar sig till 
en designintresserad och kreativ målgrupp. Konceptet innehåller en väggkalender, 
ett skissblock, CD-skiva med bakgrundsbilder och tillhörande förpackning. 
Målet är att produkten ska uppmuntra och inspirera målgruppen till kreativitet. 
Arbetet har innefattat idéarbete, copywriting, grafisk formgivning och foto. 
-
Rapporten beskriver och reflekterar över hur två formgivares kreativa process 
sett ut. Läsaren får följa processen i motgång och medgång, från idéstadie till 
färdigt koncept. Vår frågeställning var: hur ser vår kreativa process ut och vad 
kan vi göra för att förbättra den?





-
-

Konceptutveckling
Idéfasen

Vi inledde projektet med att defin-
iera vilka kriterier projektet skulle 
uppfylla. Typografi, trycksaksproduktion 
och med trender inom grafisk design var 
områden som intresserade oss. Brain-
storming gjordes med dessa kriterier 
som utgångspunkt och vi kom fram till 
ett intresse för hur idéer uppkommer 
och hur inspiration fungerar. Där-
för blev det naturligt att projektet 
skulle handla om inspiration. 
-
Stor vikt skulle ligga vid idé- och 
konceptlösning för att nå ökad kunskap 
inom dessa områden. Den ursprungliga 
betydelsen av ordet inspiration visade 
sig vara: en ingivelse från Gud, vilket 
vi tyckte var en passande beskrivning 
av hur inspiration kan upplevas, därför 
fick konceptet samma namn.
-
-
Intervjuer med kreatörer
-
Vi ställde oss frågan på vilket sätt 
vi inspireras och insåg att det finns 
en mängd olika vägar att inspireras 
och att det oftast handlar om det 
mest oförutsägbara. Vi fann detta 
intressant och bestämde oss för att 
intervjua erfarna formgivare om in-
spiration. Vi var nyfikna på vad andra 
inspireras av. Vi ville belysa mång-
falden och få fram unika tankemönster 
som i sin tur kunde inspirera andra. 
-
De mest oväntade inspirationskällorna 
som skulle komma fram under inter-
vjuerna ville vi återspegla i form av 
en trycksak. Trycksakens syfte skulle 
vara att inspirera andra genom bild 
och text, en uppmuntran till krea-
tivitet. Vi ville stimulera betrak-
tarens fantasi och skapa möjligheter 
till inspiration. 
-
Det låg en utmaning i att ge en 
klassisk trycksak ny skepnad och valet 
föll på en väggkalender. Efter att ha 
undersökt vilka olika typer av kalen-
drar som finns på marknaden kom vi fram 
till att de kan se ut på många olika 
sätt, men följer oftast samma grund-
struktur. Det var inte viktigt att 

trycksaken skulle ha samma funktioner 
som en vanlig kalender, men vi ville 
att den skulle ha en funktion och vara 
en naturlig del i hemmet. Den skulle 
fungera likt en tavla på väggen.
-
-
Experimentell typografi
-
Vi studerade inspirationsböcker med 
grafisk formgivning och kom fram till 
att använda oss av fysisk experimen-
tell typografi för att återspegla 
svaren från intervjuerna. Exempel på 
böcker vi tittade i var Look at this, 
en samlingsbok med trycksaker gjorda 
av verksamma designers i hela världen. 
Vi tittade också i litteratur med 
temat typografi. Vi hade stor nytta av 
Type Addicted, som behandlar experi-
mentell fysisk typografi, då typografin 
består av verkliga objekt, exempelvis 
kan bananer bilda ett typsnitt. Denna 
del av projektet skulle ge oss goda 
möjligheter att vara kreativa. Vi ser 
experimentell typografi som en symbol 
för kreativitet och tror att det kan 
inspirera andra på grund av kombina-
tionen typografi och verkliga objekt.
-
-
Abstrakta texter
-
Den första tanken var att trycksaken 
skulle innehålla underhållande fakta. 
Exempel på detta skulle kunna vara 
att någon av intervjupersonerna in-
spirerats av barn och istället för att 
använda sig av barn i typografin skulle 
det kunna vara spermier som förklarar 
inspirationskällan. Vi ville att en 
text skulle belysa och förstärka 
kopplingen till varje inspirations-
källa. Efter handledning beslutade vi 
oss för att använda oss av abstrakta 
texter som är öppna för tolkning.
-
-
Månadskalender
-
Kalendern blev månadsbunden, varje 
månad skulle ge möjlighet till ny in-
spiration. Den skulle inte vara knuten 
till ett specifikt år utan skulle kunna 

återanvändas, eftersom produkten 
inte skulle vara en förbrukningsvara.    
När dessa beslut tagits tog vi en paus 
i idéarbetet för att komma tillbaka 
med nya infalls vinklar. James Webb 
Young uppmuntrar att släppa pro-
cessen i boken A Technique for pro-
ducing ideas. Han menar att det är 
viktigt att fokusera på något helt 
annat för att låta det undermedvetna 
bearbeta materialet, vilket skapar 
optimala förutsättningar för att 
komma fram till en god idé.
-
-
Brainstorming
-
Grundidén bestod av en månadskalender 
med experimentell fysisk typografi och 
abstrakta texter. När vi beslutat oss 
för den idén gjorde vi en ny brain-
storming som fokuserade på helhets-
lösningen. Vilka möjligheter har 
grundidén? Håller den på längre sikt? 
-
Vår brainstormingsprocess börjar 
med att vi slänger ut tankar, både 
bra och dåliga. Där den ena slutar, 
tar den andra vid. Processen pågår 
tills tankarna har bildat ett samman-
hang där vi står inför ett val, ska 
idén kastas eller utvecklas? 
-
Det är sällan en av oss som
ensam står bakom en idé - det är 
istället resultatet av en serie 
tankar. En tankeresa där vi båda är 
lika delaktiga passagerare. En tanke 
som nämts och tidigare förkastats, 
kan återupptas av den andra personen 
långt senare i processen när idén 
tagit en annan riktning. Hade vi 
arbetat enskilt i ett projekt hade 
vi förmodligen inte tagit upp gamla 
idéer på samma sätt. För oss ligger 
det därför en styrka i att vara två 
i en kreativ process. 
-
Vi var i detta skede öppna för att 
förändra idén, om den inte visade sig 
vara hållbar. James Webb Young menar att 
det är viktigt att inte hålla fast vid 
en idé för hårt. En god idé ska vara 
föränderlig och tåla viss anpassning. 

I denna fas övertygades vi om att idén 
höll och hade utvecklingsmöjligheter.
-
-
Mervärde
-
Eftersom konceptet inte enbart skulle 
vara estetisk tilltalande, utan även 
fylla en funktion började vi fundera 
över en produkt som skulle kunna kom-
plettera kalendern. Vi ville stimulera 
betraktarens fantasi och uppmuntra till 
kretivitet. Ett skissblock skulle kunna 
förstärka konceptets kreativa profil 
och komplettera kalendern. Målgruppen 
skulle kunna hänga upp kalendern och 
skissblocket på väggen, bli inspirerad 
av kalendern och låta kreativiteten ta 
form på skissblocket. I det här skedet 
börjar vi se projektet som ett koncept 
och inte bara en kalender. 
-
-
Inspirationsbilder
-
Efter våra brainstormingsmöten har 
vi enskilt sökt inspirationsbilder som 
sammanfattar och förklarar det vi dis-
kuterat. Har vi diskuterat förpack-
ningar, har vi också letat inspirations-
bilder till förpackningar. Bilderna har 
vi framförallt hittat på designbloggar. 
Exempel på dessa är AisleOne och Dirty 
Mouse. Arbetsmetoden användes för att 
undvika missförstånd och för att kunna 
utveckla varandras idéer. Enkla skisser 
har också fyllt samma funktion. 
-
En CD med inspirerande bilder till 
datorns skrivbord ingår i konceptet. 
Bakgrunds bilderna följer samma princip 
som kalendern och finns i tolv olika 
utföranden. En ny bild för varje månad 
med inspirationstext. Vi valde att göra 
bakgrundsbilder till datorn för att 
målgruppen skulle kunna bli inspirerad 
på fler platser i arbetsmiljön.
-
I slutskedet av projektet tillkom 
en vit förpackning i kartong som 
innehåller kalendern, skissblocket 
med tillhörande penna och CD-skiva.

God kommunikation har varit 
viktigt. Vi använde vi oss enkla 
skisser för att försäkra oss om 
att vi talade samma språk under 
arbetets gång.
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Den kommunikativa uppgiften
Kommunikativ plattform

kOMMUNIKATIV PLATTFORM

UPPDRAG 
Idéarbete, copywriting, grafisk form och 

fotografi till inspirationskoncept som innehål
ler 

väggkalender, skissblock med penna, CD med 

bakgrundsbilder till datorn och förpackning.

SYFTE 
Att skapa ett inspirationskoncept med en 

funktion i kombination med ett designvärde. 

KÄRNVÄRDEN
Kvalitet, kreativitet och nyfikenhet.

MÅLGRUPP 
Designintresserade kreativa människor. 

BAKGRUND 
En vanlig gemensam nämnare bland design-

produkter är att de har en funktion i kombination 

med ett designvärde. I handeln finns återför
säljare 

vars utbud till stor del består av den typ
en 

av produkter. Exempel på en butikskedja med en 

sådan profilering är Designtorget.

BUDGET 
Ca 250 kronor/ex

ÖNSKAD EFFEKT
Övergripande mål: Väcka intresse hos målgruppen. 

Specifika mål: Produkten ska finnas till försäljning 

och målgruppen ska köpa produkten.
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Resultat/Intervju
Mindmap
Intervju

Vi formulerade ett tiotal frågor 
inför telefonintervjuer med kreatör-
erna och valde ut en illustratör, en 
copywriter och en grafisk formgivare. 
Frågorna handlade om inspiration och 
inspirationskällor.
-
-
Intervjufrågor
-
Vi formulerade ett tiotal frågor med 
målet att få konkreta svar. Exempelvis 
fick intervjupersonerna förklara vilka 
material de inspirerades av och fick 
därefter motivera varför. De fick också  
berätta vilken årstid de upplevde mest 
inspirerande och förklara varför.

”Jag brukar få idéer i sängen, i gränslandet mellan 
sömn och verklighet. När det händer brukar jag försöka 
tvinga mig själv att skriva ned idén på papper ...”

Ett exempel på en inspirationskälla 
som framkom under intervjuerna var 
hösten. En intervjuperson menade att 
hösten symboliserar en omstart som 
kan liknas vid nyår. Intervjupersonen 
förklarade att det var en perfekt 
och energifylld tid för att sätta upp 
nya målsättningar. Färgerna i naturen 
förändras, löven faller, regnet öser 
ned och livet sätter igång igen efter 
sommarens vila. 
-
När vi sammanställde intervjuerna blev 
vi inspirerade och beslutade oss för 
att svaren inte skulle fungera som ett 
facit utan som en inspirationskälla 
för oss.

Mindmaps
-
Vi valde ut den information som 
inspirerade oss från respektive inter-
vju och gjorde tolv mindmaps med de 
utvalda inspirationskällorna som 
utgångspunkt. Under den processen 
bestämdes utseendet på siffrorna 
som skulle vara i fokus i kalendern.
-
En gemensam nämnare för samtliga 
månader var att de skilja sig från 
varandra och ge nya infallsvinklar 
för betraktaren till inspiriation. 
Vi ville att skapandet av siffrorna 
skulle vara spännande och kreativt 
för oss.

Exempel på svar från intervjuerna. 
Frågan löd: Nämn en plats du blir 
inspirerad av och förklara varför?

Mindmaps för att hitta nya föremål 
eller material som temat kan för-
knippas med. Vi använder oss själva 
som ett filter - blir vi inspirerade 
tror vi att andra bli det. Vi tror 
att vår egen kreativitet återspeglas 
i skapandet av siffrorna. Exempelvis 
är januari månads siffror skapade som 
kuddar och plättarna i juni är stekta 
i månadens siffror. Eftersom plättar 
och kuddar oftast inte har den formen 
tror vi att månaderna kan väcka 
tankar och inspirera andra. 
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Resultat/Intervju
Mindmap
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Resultat/Intervju
Mindmap
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Resultat/Intervju
Mindmap
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Resultat/Typografi och layout
Consolas

Pen Uppercase
Layout

Vi började skissa på kalenderns layout 
och tittade till en början på stor-
leksförhållandet mellan text och bild. 
Vi enades om att låta bilden ta en 
dominerande plats i layouten. Genom 
att använda sig av storlekskontrast 
mellan text och bild hjälper man mot-
tagarens öga att orientera sig i det 
visuella arrangemanget (Bo Bergström, 
Effektiv visuell kommunikation, s.144). 
-
En kombination av text och bild 
har förmågan att berätta något som 
överträffar det som de båda fram-
ställningssätten skulle klara av på 
egen hand. Bilden attraherar höger 
hjärnhalva och får betraktaren ofta 
att fatta spontana beslut som vänster 

hjärnhalva kontrollerar med hjälp av 
logik. Formen vi valde kan beskrivas 
som öppen form – generös, välkomnande, 
fri, inbjudande och icke dramatisk. 
(Bo Bergström, Effektiv visuell 
kommunikation, s.232).
-
-
Consolas
-
Vi valde typsnittet Consolas till 
brödtext och rubriker. Consolas ska-
pades av Luc de Groot och har en 
fast teckenbredd. Typsnittet lämpar 
sig enligt Microsoft för programmer-
ing och påminner om text från gamla 
skrivmaskiner. Proportionerna bidrar 
till en högre läsbarhet än exempelvis 

Courier New, som är ett annat typsnitt 
inom samma kategori. 
-
Liknande typsnitt är vanliga i 
inspirationsböcker inom grafisk form-
givning. Dessa typsnitt återfanns i 
samtliga av inspirationsböckerna vi 
använde oss av. Vi studerade böckerna 
Look at This och Type Addicted. 
-
-
Pen Uppercase
-
Till rubriksättning användes ytter-
ligare ett typsnitt eftersom vi inte 
ansåg att Consolas lämpar sig i en 
stor teckengrad, eftersom tysnittet 
inte var nog kraftigt i vikten Bold. 

Vi ville sätta en tydlig kreativ 
karaktär på projetet och bestämde oss 
för att skapa ett fantasitypsnitt. För 
att symbolisera projektets kreativ-
itet skapades Pen Uppercase. Ett 
typsnitt uppbyggt av pennstumpar som 
fotograferats och bearbetats i datorn. 
Typsnittet har samma manér som övriga 
bilder för att skapa en enhetlig profil 
genom hela konceptet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ;.-&()*/@!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ;.-&()*/@!?

Consolas i vikten Regular

Consolas i vikten Bold
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Resultat/Typografi
Pen Uppercase
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Resultat/Typografi och layout
Layout

Layout av kalender 
och skissblock.
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Resultat/Bilder
Experimentell typografi 

När intervjuerna med kreatörerna 
var klara granskade vi materialet. 
De inspirationskällor vi beslutade oss 
för att använda i kalendern var: sömn, 
kultur, former, färger, mångfald/männi-
skor, mat, musik, glädje, höst, kommu-
nikation, material och kroppen. 
-
-
Teman
-
Vi ville skapa siffror i fysiska 
ting som skulle vara i fokus på varje 
månad och syftet var att återspegla 
inspirationskällorna på ett kreativt 
sätt. För att siffrorna skulle följa 
en grundstruktur användes typsnittet 
Helvetica Neue i vikten bold som mall 
för utseendet. Helvetica användes i 
de fall det var möjligt. Typsnittet 

valdes på grund av dess enkla och rena 
linjer, samtidigt som det fungerade 
väl i kombination med typsnitten Con-
solas och Pen Uppercase. 
-
Varje månad skulle få en egen sida i 
kalendern tillsammans med tillhörande 
text och bild. Januari fi ck temat sömn 
och siffrorna skapades genom att vi 
sydde två kuddar. Februari fi ck temat 
kultur/Ryssland och skapades i konst-
gjord minkpäls. Mars fi ck temat former 
och siffrorna skapades med hjälp av 
två halsband. April fi ck temat färg 
och siffrorna skapades med hjälp av 
pärlplattor. Maj fi ck temat mångfald/
människor och bestod av glasögon av 
olika typer. Juni fi ck temat mat och 
siffrorna skapades i plättar. Juli fi ck 
temat musik och skapades genom att 

vi placerade ut munnar. Augusti fi ck 
temat glädje och siffrorna gjordes i 
tårtor. September fi ck temat höst och 
siffrorna gjordes av lera. Oktober 
fi ck temat kommunikation och en tele-
fon fi ck fungera som siffror. November 
fi ck temat kroppen och gummistövlar 
fi ck fungera som siffror. December fi ck 
temat material och siffrorna skapades 
med hjälp av grått spackel för att 
likna betong. 
-
-
Bildmanér
-
Vi ville att färgerna på varje månad 
skulle skilja sig från varandra. Genom 
att placera bilderna på vit bakgrund i 
kalendern skapade vi kontrast för att 
attrahera betraktaren. Bildmanéret kan 

beskrivas som studiobilder med något 
dämpad färgmättnad. 
-
-
Fotografering
-
Efter produktionen av siffrorna 
gjordes en studiofotografering av 
dessa objekt. En fotograf fungerade 
som handledare och hjälpte oss bland 
annat med ljussättning. Ljusbord 
och blixtkit för att få en lämplig 
ljussättning. Bilderna krävde efter 
fotografering retuscheringsarbete. 
Bilderna frilades med olika tekniker 
och retuscherades för att ett 
optimalt utseende. 

Experimentell typografi  spelade en 
viktig roll i kalendern. Siffrorna 
01-12 skapades av fysiska material.
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Resultat/Texter
Skrivprocessen

Utifrån intervjuerna och de teman 
som tidigare fastställts till kalen-
dern skrev vi tolv texter. Texterna 
skulle vara abstrakta och öppna för 
tolkning. Läsaren ska kunna läsa om 
texterna flera gånger och få ny inspi-
ration. Det var viktigt att skapa en 
disharmoni genom att inte låta text 
och tillhörande bild säga exakt samma 
sak. Disharmonin skapar uppmärksamhet 
och intresse enligt Bo Bergström. Mot-
tagaren blir intresserad och vill ta 

reda på vad budskapet innebär. Genom 
lösa pusslet på egen hand aktiveras 
mottagaren och uppmuntras använda 
sin fantasi. (Bo Bergström, Effektiv 
visuell kommunikation, s.263). 
-
Texterna skrevs med hjälp av littera-
tur som fungerade som inspiration. 
Litteraturen varierade beroende på 
temats karaktär. Gemensamt för alla 
teman var att vi använde poesi- och 
facklitteratur som inspirationskällor. 

Skrivprocessen
-
Vi satte oss ned tillsammans för 
att söka inspiration i litteraturen 
och fastnade för annorlunda ord som 
vi skapade texter utifrån. Vi kunde 
fastna för olika tempon och skriv-
stilar som vi inspirerades av. Vi skrev 
först ned ett ord eller en mening som 
passade till temat, sedan byggde vi 
vidare texten och lät den få en slump-
mässig inriktning. 

Texternas karaktär varierades medvetet 
för att skapa nya infallsvinklar till 
inspiration. En text kunde vara en 
liten berättelse medan en annan kunde 
bestå av beskrivande ord.

Texternas karaktär varierade 
för att skapa nya förutsättningar 
till inspiration.

De var vänner.
Han var kissnödig, 
Hon var sned.
Han var vacker.
Hon var vulgär.
Han var konung. 
Hon var förvånad.
Han var svettig. 
Hon var likadan.
Skål!

Att skrynklas 
ned i ett hav av 
obekanta händer, 
bland snyftningar av 
glädje i en storm 
av ljud. Låt det 
aldrig ta slut.
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Resultat/Produktion
Papper

Bindning

Det har varit viktigt att hålla 
produktionskostnaderna låga för att 
konceptet ska ha möjlighet att sättas 
i en större produktion i framtiden. 
Vår första tanke var att formatet på 
kalendern och skissblocket skulle vara 
50x70 cm. Vi ville att trycksakerna 
skulle ha ett stort format för att 
den skulle förmedla självförtroende. 
De skulle klara att placeras ensamma 
på en vägg utan att de skulle kännas 

små i förhållande till ytan. Med vår 
begränsade budget föll valet slutligen 
på A3-formatet.
- 
-
Papper
-
På grund av att vi ville trycka kalen-
dern på kartong framställdes den hos 
ett företag som producerar skyltar och 
utställningsmaterial. Kartong valdes 

för att kalendern skulle tåla att 
bläddras i utan att skadas eftersom 
kalendern ska hålla år efter år. 
-
Skissblocket innehåller ett tunnare 
papper med tryckt milimetermönster i 
ljusblått. Pappret framställdes hos 
ett tryckeri med hjälp av digitaltryck, 
vilket var ett passande alternativ med 
hänsyn till våra estetiska önskemål 
och vår budget.

Bindning
-
Eftersom kalendern och skissblocket 
behövde en upphängningsfunktion blev 
valet därför spiralbindning som är 
ett mindre kostsamt och funktionellt 
alternativ. Vi valde en större spiral-
bindning än nödvändigt av estetiska 
skäl. Ett val vi gjorde efter att ha 
studerat liknande typer av trycksaker. 

Kalendern trycktes på 
kartong för att tåla slitage.

En svart spiralbindning var ett 
passande alternativ till både 
kalender och skissblock.
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Resultat/Förpackning
Förpackning

Etiketter

Förpackningen som tillhör konceptet är 
i vit wellpapp med brun insida. Well-
papp valdes eftersom det passar vår 
budget och ger ett fungerande skydd 
till innehållet. Konceptet skulle för-
packas med syftet att föra samman de 
olika delarna till en helhet. 
-
Vi har valt att använda oss av eti-
ketter i form av klistermärken. De är 
runda och förklarar innehåll och är 
placerade på förpackningen och CD-
skivans fodral. Formen valdes för att 
fungera som ett återkommande grafiskt 

element som skapar igenkänning hos 
betraktaren. Den runda formen står i 
kontrast till typografin som har raka 
och enkla linjer. Klistermärket har 
en vit eller furumönstrad bakgrund. 
-
Träslaget furu valdes för att det 
är ett material som har flera olika 
användningsområden och symboliserar 
kreativitet enligt en av kreatörerna 
vi intervjuat. Furumönstret återfinns 
på kalenderns framsida och på CD-
skivan och dess fodral. Det vita   
märket används på förpackningens 

framsida och har texten En ingivelse 
från Gud i typsnittet Pen Uppercase. 
Ett ledord står skrivet under koncept-
namnet. Ledordet beskriver kreativitet 
och är en absrakt text som går i stil 
med texterna i kalendern. Tillsammans 
med en innehållsbeskrivningen ringar 
den in projektet.
-
I konceptet ingår också en penna 
som kan användas till skissblocket. 
Pennan är förpackad i en plastpåse 
med förslutning och påminner om 
förpackningar som lättare beslag 

Förpackningen för samman kalender, 
skissblock och CD till en helhet.

och skruvar finns i. Eftersom pennan 
fungerar som ett verktyg i samman-
hanget ansåg vi att förpackningen 
var passande.



-
-

Resultat/Förpackning
Förpackning

Etiketter

CD-skiva med inspirerande 
bilder till datorns skrivbord.

Blyertspenna som kan användas 
till skissblocket i konceptet.





Efter att ha färdigställt inspira-
tionskonceptet i form av en förpack-
ning med en kalender, ett skissblock 
med tillhörande penna och en CD-skiva 
med inspirerande bakgrundsbilder till 
datorns skrivbord kan vi se tillbaka 
på vår kreativa process. Vid projekt-
starten hade vi som mål att svara på 
frågeställningen: Hur ser vår kreativa 
process ut och vad kan vi göra för att 
förbättra den? 
-
-
Vår kreativa process
-
När idéprocessen inleddes kom vi 
snabbt fram till en grundidé. Idén 
hade möjligheter att utvecklas och vi 
bestämde oss därför att hålla fast vid 
den. Vi hade istället kunnat ta fram 
flera olika idéer och sedan beslutat 
oss för vilken som hade mest poten-
tial. Vi är ändå nöjda med resultatet 
men i kommande projekt vill vi inte 
låsa oss vid en idé i ett för tidigt 
skede. Vi tror att desto fler förslag 
på idéer ju större sannolikhet att 
slutprodukten håller hög kvalitet. 
-
När nya delar applicerats till kon-
ceptet har vi inte behövt gå igenom 
hela idéprocessen på nytt. Vi tror det 
beror på att vi lät idéfasen ta tid 
och för att vi inte gav oss förrän 
idén ansågs hålla för utveckling.
-
Det krävs ett strukturerat arbetsätt 
för att underlätta idéarbetet. Flera 
metoder tillämpades för att ge struk-
tur åt arbetet. Några exempel är 
brainstorming, mindmaps och kategori-
sering av inspirationsmaterial. Vi 
hade kunnat vara ännu mer struktur-
erade och arbetat enligt ytterligare 
faser. Efter varje brainstormingsmöte 
har vi sökt inspiration enskilt och 
redovisat materialet för varandra. 
Detta har gjort att vi varit samspelta 
i processen och undvikit missförstånd. 
-
När idéfasen var avklarad hade den  
grafiska formen kommit till oss under 
projektets gång utan att den diskuter-
ats detaljerat. Några utförliga skiss-
er gjordes inte innan produktions-
fasen. Det beror delvis på det öppna 
och enkla formspråket, men också på 
en bra idé och en god kommunikation. 
En bra idé är enkel att beskriva och 
lätt att förstå trots att estetiska 
detaljer inte fastställts.

Pauser
-
Vi har medvetet försökt ta pauser 
under processen och släppa arbetet 
helt. Vi har inte lyckats med detta 
fullt ut. Vid motgångar fortsätter 
vi arbeta i hopp om att komma vidare 
och i medvind är det för stimulerande 
för att läggas åt sidan. Det är först 
i den senare delen av projektet vi 
insett vikten av att ta regelbundna 
pauser. Pauserna ger oss tid att 
reflektera samtidigt som arbetet 
effektiviseras. 
-
Det har varit positivt att söka struk-
turerad inspiration. Det gjorde vi 
delvis genom att använda oss av 
intervjuer som metod. Vi har insett 
att denna metod fungerar i utvecklan-
det av en färdig grundidé. 
-
-
Produktionen
-
Produktionsprocessen innehöll till 
stor del retuschering av bilder. 
En tidskrävande del där vi upplevde 
det svårt att beräkna hur lång tid 
det skulle ta.
-
Copywriting var en del i projektet 
som ingen av oss har erfarenhet av. 
Texter kändes ändå som en viktig del 
i arbetet och vi beslutade oss för att 
skriva dessa själva. Det gick bra och 
vi såg oväntade likheter mellan Art 
Direction och copywriting. Båda roll-
erna handlar om att förverkliga idéer 
oavsett uttrycksmedel. 
-
-
Begränsningar
-
Under slutskedet av produktionsfasen 
kontaktade vi tryckerier och förstod 
därefter våra begränsningar. Tanken 
var att kalendern och skissblocket 
skulle vara i ett stort format för att 
fungera som en tavla. Kostnaden blev 
för hög och vi beslutade oss därför 
att använda oss av ett standardformat. 
Det har varit lärorikt att hela tiden 
ha en framtida produktion i åtanke vid 
val som rör framställning av tryck-
saker och förpackning. Vi har fått 
göra flera standardlösningar för att 
hålla kostnaderna nere.
- 
Kontakten med tryckeri och bokbinderi 
har varit lärorik. Det har gett större 

insikt i vilka begränsningar som kan 
uppstå och hur viktigt det är med god 
kommunikation. Vi har lärt oss att 
vara extremt tydliga i våra önskemål. 
Vi har inte fått alla våra estetiska 
önskemål uppfyllda. Önskemålen har 
beskrivits med hjälp av bilder, trots 
det har resultatet blivit felaktigt. 
Ett exempel på detta är att upp-
hängningsfunktionen till kalendern 
och skissblocket var svår att genom-
föra, istället gjordes en annan typ av 
upphängning utan vår vetskap. Vi har 
därför fått lösa upphängnings-
funktionen på egen hand. 
-
Vi har lärt oss vikten av att kontakta 
tryckerier och bokbinderier tidigt i 
processen. I efterhand ser vi att det 
hade varit lämpligt att undersöka våra 
möjligheter både vad det gäller budget 
och design redan i idéfasen.
-
Ett exempel på en idé som inte genom-
förts på grund av att vi inte under-
sökt möjligheterna i tid handlade om 
förpackningen. Vi ville att inssidan 
av kartongen skulle vara tryckt med 
en bild som var ett stilleben med 
verktyg. Runt vissa verktyg skulle 
det finnas en tunn markering som gör 
det möjligt att skära ut och använda 
föremålet. Det skulle kunna vara en 
linjal. En riktig penna skulle vara 
fäst i bilden och en svart pappers- 
klämma. Fysiska objekt skulle blandas 
med bilder av objekt. Vi ville skapa 
ett mervärde och låta förpack-
ningen fylla flera funktioner, inte 
bara fungera som ett emballage.
-
Hade vi undersökt möjligheterna att 
genomföra idén i ett tidigare skede 
hade vi kanske hittat ett alternativ 
som passade vår budget. Vi bär dock 
med oss den idén till en eventuell 
produktion. Vi är ändå nöjda med för-
packningen som den blev och ställer 
oss positiva till att använda den i 
framtiden om vår idé om tryck på 
insidan blir för kostsamt.
-
-
Vår ingivelse från Gud
-
Det här projektet har verkligen 
varit roligt och givande. Vi har fått 
arbeta med intressanta områden, som 
typografi och trycksaksproduktion. Det 
har varit ett mycket kreativt projekt 
där vi varit delaktiga i allt från 

från fotografering till skapandet av 
ett fantasitypsnitt. 
-
Det har varit fördelaktigt att arbeta 
i par. Det har också varit positivt 
att vi känner varandra väl, vilket 
har besparat oss tid. Det går snabbt 
och enkelt att förklara tankar utan 
att vi behöver beskriva noggrannt 
vad vi menar. 
-
Med dessa insikter i bakhuvudet har 
vi insett vikten av en bra projekt-
grupp. Vi värdesätter en jämn arbets-
fördelning. Eftersom vi läst samma 
utbildning och har samma inrikning 
besitter vi liknande kompetenser. 
Det är just den likheten som gör 
att vi har haft samma inställning 
till projektet, vilket gör att vi 
kan komplettera varandra på ett 
positivt sätt. 
-
Eftersom projektet har handlat om 
att granska vår kreativa process har 
det varit viktigt för oss att vi båda 
ska ha lika stor del i alla faser. 
Vi har fungerat som en slags för-
längning av oss själva. När den ena 
har haft en svacka har den andra kun-
nat ta vid. I jämförelse med att vara 
kreativ enskilt är det en stor skill-
nad. Dalarna blir aldrig lika djupa. 
Det kan låta mindre effektivt efter-
som det är vanligt att man arbetar 
med olika kompetenser, men vi upplever 
motsatsen. Vi blir effektivare när vi 
snabbare kan fatta beslut. Vi har inte 
upplevt att någon fas varit mer eller 
mindre produktiv utan vi har hållit en 
jämn nivå. 
-
Vi har utvecklats inom idéarbete 
och har blivit nyfikna på hur vi kan 
fortsätta utvecklas inom detta område. 
Vi har lärt oss mycket om vår kreativa 
process och insett att struktur inom 
projekt spelar en stor roll.
-

-
-

Diskussion
Reflektioner




